Kúpna zmluva č. Z201642_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Fakultná nemocnica Trnava

Sídlo:

A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika

IČO:

00610381

DIČ:

2021191084

IČ DPH:

SK 2021191084

Číslo účtu:

SK 5481800000007000281238

Tel:

421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

NIMAG, spol. s r.o.

Sídlo:

Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31337775

DIČ:

2020343391

IČ DPH:

SK2020343391

Číslo účtu:

SK9075000000004020362955

Tel:

0905257958

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektromechanický operačný stôl s extenziou horných a dolných končatín

Kľúčové slová:

Operačný stôl, extenzia

CPV:

33162100-4 - Prístroje operačnej sály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• operačný stôl s extenziou horných a dolných končatín s príslušenstvom

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

elektromechanické výškové nastavenie v minimálnom rozsahu

mm

700

1120

elektromechanický trendelenburg/anti v minimálnom rozsahu

°

-35

+30

elektromechanické bočné sklápanie v minimálnom rozsahu

°

-25

+25

nožné dosky s minimálnym rozsahom sklápania

°

-90

+20

nožné dosky rozťahovacie do boku s minimálnym rozsahom

°

-90

+90

možnosť rozšíriť nožné dosky na rozsah sklápania

°

-90

+90

chrbtový segment s minimálnym rozsahom sklápania

°

-30

+85

priemer koliesok

mm

150
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Presne

nosnosť pacienta

kg

225

nožné dosky dvojdielne rozťahovacie o dĺžke

mm

800

hlavová doska dĺžky

mm

250

držiak ruky otočný o

°

držiak ruky výškovo nastaviteľný

mm

držiak ruky dlhý

mm

600

držiak ruky široký

mm

140

pás na uchytenie pacienta dlhý

mm

1800

pás na uchytenie pacienta široký

mm

100

bočná opierka s výškový nastavením

mm

bočná opierka otočná

°

operačný stolček na ruku s pripevnením na eurolištu s bočným
vychýlením

°

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

mobilný

štyri pojazdové dvojité, otočné kolieska

elektromechanické funkcie

výškové nastavenie, trendelenburg/anti, bočné sklápanie

nožné dosky s plynovými pružinami

áno

priepustný RTG lúčom

áno

segmenty operačného stola
anesteziologický držiak

nožné dosky, sedacia časť, chrbtová časť, predlžovací
chrbotový segment, hlavová doska
1 ks

kompletný extenčný agregát na obidve dolné končatiny

bez nutnosti prídavnej fixácie o podlahu / strop / steny

ovládanie stola diaľkovým ovládačom

infračervený , bezkáblový

ovládanie stola umiestnené na nohe stola

zabudovaná fóliová kávesnica

možnosť rozšírenia o nožný ovládač

áno

zablokovanie kolieska / koliesok
centrálna brzda

pre jednoduchšiu manipuláciu operačného stola v priamom
smere
zabrzdí všetky kolieska

funkcia nulovej polohy

ovládaná z ovládača a klávesnice nohy stola

napájanie operačného stola

z batérii a z elektrickej siete

držiak ruky

2ks

gélová podložka pod hlavu

1ks

bočná opierka s výškový nastavením

2ks

operačný stolček na ruku

1ks

rozoberateľný chrbtový segment na operáciu ramena s fixáciou hlavy

1ks

pás na uchytenie pacienta

1ks

polohovacie zariadenie na artroskopiu kolena

1ks

adaptér na podporu paže

1ks

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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360
170

50
360
+/-45

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požadujeme kompatibilitu príslušenstva a extenčného agregátu s operačnými stolmi značky Trumpf.
Operačný stôl musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný
Dĺžku záručnej doby na stôl aj s príslušenstvom požadujeme 24 mesiacov
Doba od nahlásenia poruchy po dobu príchodu servisného technika požadujeme 48 hodín
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

A. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
25.1.2016 11:25:00 - 31.3.2016 11:25:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 41 058,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 49 270,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.1.2016 12:02:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
NIMAG, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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